18 december-16

Nyhetsbrev nr 8, 2016
2016 börjar gå mot sitt slut. Vi går in i vinterperioden med mycket egen
och alternativ träning. Men det erbjuds också en hel del vanlig
orienteringsträning i de olika cuperna.
Hagabys nattcup
Även i år kör vi nattcupen och utgår från klubbstugan.
- 26 januari, Venaskogen
- 9 februari, Kumpaskogen
- 16 februari, Rynningeåsen
- 17 mars, Länken
Tre olika banor att välja på. Välkomna!
Julserien i Arboga
Julserien pågår för fullt. Passa på att springa ner julmaten på sista
deltävlingen annandag jul.
Löpex vinterserie
Löpex vinterserie har också startat. Anmälan sker via Eventor. Bocka för
närtävlingar under arrangemangstyp.

Klubbafton 12/1
Välkommen till årets första klubbkväll den 12/1. Läs mer om innehållet på
Hagabys hemsida eller på Facebook.
Årsmöte 13/2
Boka in årsmötet i klubbstugan måndag den 13/2.

Hagabydagen
Hagabydagen samlade ett
30-tal medlemmar. Vi
lyssnade på Martin som
pratade om sina
framgångar under året och
visade kartor och vägval.
De olika sektionerna berättade om sitt arbete och
läge och vi hade ett grupparbete om hur vi får
klubbstugan mer attraktiv som mötesplats.
Arne Yngström avslutade dagen med att berätta om
arbetet med 90-årsboken.
90-årsboken
Du kan köpa boken för 100 kr. Du hittar den i en
kartong i klubbstugan. Skriv ditt namn på listan så
kommer den på räkningen tillsammans med
årsavgiften. Du kan också swisha till 123 092 67 58.
Klubbstänk
Emma Ring Eriksson har nu färdigställt jubileumsnumret 2016. Lagom till
klubbdagen var det 68-sidiga numret klart och vi tackar Emma för ett
jättejobb. Läs hela klubbstänk här.
Skinkloppet 15/12
genomfördes i klubbstugan av ett tiotal
medlemmar. Vinnare blev, för andra året i
rad, Göran Ekstrand som knep den
traditionella julskinkan. Göran blev bäst på att
gissa sin tid på banan som Arne Nordström
lagt.

Läs mer på Hagaby GoIF:s hemsida.

God jul o Gott nytt år!
önskar vi i styrelsen.

